
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 17 DE ABRIL DE 2017. 
 

Às quinze horas do dia dezessete de abril do ano de dois mil e dezessete, na sede da 

Câmara Municipal de Biritiba Mirim, situada à Rua João José Guimarães, nº. 125, 

Centro, desta cidade e município de Biritiba Mirim, Estado de São Paulo, presentes os 

Senhores Vereadores em exercício nesta 13ª Legislatura, e que se reuniram no Plenário 

“Vereador João Suharo Makiyama” para a realização da Sessão Ordinária, 

regimentalmente prevista. Assumindo a direção dos trabalhos Senhor Vereador 

MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO, convidou o Vereador FERNANDO 

JOSÉ GONÇALVES e o Vereador ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA, 1ºSecretário 

e 2ª Secretário, respectivamente, para auxiliar nos trabalhos de secretaria da Mesa 

Diretora. Instalada a Sessão, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro 

Secretário que fizesse a chamada nominal dos Senhores Vereadores para apuração do 

“quórum” legal. Feita esta, cotejando-se a chamada com as assinaturas presentes, 

apostas às fls.03, do Livro nº. 14 do livro de Registro de Presença dos Senhores 

Vereadores às Sessões da Câmara. Havendo “quórum” legal, o Senhor Presidente, 

invocando a proteção de Deus, nos termos regimentais, declarou abertos os trabalhos. 

Iniciam-se os trabalhos com a leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia dez de abril de 

dois mil e dezessete, onde o senhor Presidente solicita ao Vereador Fernando para que 

faça a leitura; o Vereador Lourival Bispo de Matos solicita que não faça a leitura da 

Ata, pois as mesmas encontram-se a disposição na Secretaria nesta Casa de Leis- O 

Presidente inquiriu aos Vereadores presentes: Em discussão e votação, aqueles que 

forem a favor que permaneçam sentados. APROVADO. Leitura do comunicado nº 

CM030770/2017 – Ministério da Educação – Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação. Leitura do Ofício da AMVO- Associação dos Moradores da Vila Operária. O 

Presidente da Mesa solicita a Secretaria que faça uma Indicação de reforço ao Órgão 

que couber e os Vereadores que quiserem assinar conjuntamente que seja feita. 

Terminando a leitura do Expediente, passando para a leitura das Indicações: AUTORIA 

DO NOBRE VEREADOR PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS 1. Indicação nº 

245/2017, reiterando a Indicação nº 008/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas 

Ezequiel de Aguiar, que interceda junto ao órgão competente, para que tome as 

providências necessárias quanto a manutenção do abrigo do ponto de ônibus da Rodovia 

Professor Alfredo Rolim de Moura, altura do Km 71, Bairro Nova Biritiba. AUTORIA 

DO NOBRE VEREADOR PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS 2. Indicação nº 

246/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, que interceda junto ao 

órgão competente, para que tome as providências necessárias quanto a manutenção da 

faixa de pedestres na Rodovia Alfredo Rolim de Moura, km 73, em frente ao ponto de 

ônibus do Supermercado Nagumo. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

LEONARDO VENÂNCIO MOLINA 3. Indicação nº 247/2017, solicita ao Senhor 

Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, que interceda junto ao órgão competente, para que 

tome as providências necessárias quanto a manutenção e expansão da iluminação 

pública na Estrada Municipal Castelano, na Avenida Brasil e em toda a extensão do 

Bairro Castelano. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LEONARDO VENÂNCIO 



MOLINA 4. Indicação nº 248/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de 

Aguiar, que interceda junto ao órgão competente, para que tome as providências 

necessárias quanto a realização de serviços de roçada e limpeza na Rua Vicente 

Castelano, no trecho da escola desativada até o ESF do Castelano. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR LEONARDO VENÂNCIO MOLINA 5. Indicação nº 

249/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, que interceda junto ao 

órgão competente, para que tome as providências necessárias quanto a manutenção e 

expansão da iluminação pública em toda a extensão do bairro Jardim Real e Cruz das 

Almas. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LEONARDO VENÂNCIO 

MOLINA 6. Indicação nº 250/2017, reiterando a Indicação nº 153/2017,solicita ao 

Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, que interceda junto ao órgão competente, 

para que tome as providências necessárias serviços de motonivelamento e 

cascalhamento na Rua Vale do Garrafão e na Estrada Carapicó, Terceira em toda sua 

extensão. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA DE 

MIRANDA MELO 7. Indicação nº 251/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas 

Ezequiel de Aguiar, para que estude a possibilidade de mudar a referência do cargo de 

motorista. AUTORIA DOS NOBRES VEREADORES SÉRGIO, EDUARDO, 

LUIS, REINALDO, JUNIEL E PAULO 8. Indicação nº 252/2017, solicita ao Senhor 

Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, que interceda junto ao Departamento de Obras e 

Serviços Urbanos solicitando providências para promover a intervenção de manutenção 

nas ruas Manoel da Nóbrega, Graciliano Ramos, Carlos Gomes, Alberto de Oliveira, 

Martins Fontes, Casemiro de Abreu, José de Alencar, Castro Alves e Euclides da 

Cunha, situadas no Bairro Cruz das Almas. AUTORIA DOS NOBRES 

VEREADORES SÉRGIO, EDUARDO, LUIS, REINALDO, JUNIEL E PAULO 9. 

Indicação nº 253/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, que 

interceda junto ao Departamento de Obras e Serviços Urbanos solicitando providências 

para promover serviços de recapeamento nas Ruas Nilo Peçanha, Arthur Bernardes, 1º 

de Maio e Celso Duca, situadas nos Bairros Jardim Yoneda, Vista Alegre, Jardim 

Lorena. AUTORIA DOS NOBRES VEREADORES SÉRGIO, EDUARDO, LUIS, 

REINALDO, JUNIEL E PAULO 10. Indicação nº 254/2017, solicita ao Senhor 

Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, que interceda junto ao Departamento de Obras e 

Serviços Urbanos solicitando providências para promover operação Tapa Buracos nas 

Ruas Geraldo da Conceição, Vilma Luis Peixoto, José Paulo Martins e José Sérvulo da 

Costa situadas no Bairro Jardim dos Eucaliptos. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR JUNIEL DA COSTA CAMILO11. Indicação nº 255/2017, solicita ao 

Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, que interceda junto órgão responsável para 

realizar a limpeza utilizando roçadeira na Rua João Rodrigues de Moraes, Bairro Nova 

Biritiba. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JUNIEL DA COSTA CAMILO12. 

Indicação nº 256/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, que 

interceda junto órgão responsável para realizar colocação de iluminação pública em 

todas as Ruas do Bairro Green Park. PASSANDO PARA ORDEM DO DIA: 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS 

1.Requerimento nº 109/2017, requer ao Exmo Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de 

Aguiar, para que o mesmo interceda junto ao EDP Bandeirantes e com a DER  para 

análise da implantação de luminárias públicas no canteiro na Rodovia Professor Alfredo 

Rolim de Moura Km 68. Inquiriu o senhor Presidente: Em discussão e votação única, 



aqueles que foram a favor permaneçam sentados. APROVADO. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS 2.Requerimento nº 

110/2017, requer ao Exmo Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o 

mesmo interceda junto ao DER  solicitando manutenção das faixas extrudadas da  

Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura Km 70 em frente do Bar Sabiá e no Km 69 

após o Posto de Saúde Bairro Iroy. Inquiriu o senhor Presidente: Em discussão e 

votação única, aqueles que foram a favor permaneçam sentados. APROVADO. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS 

3.Requerimento nº 111/2017, requer ao Exmo Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de 

Aguiar, para que o mesmo interceda junto ao DER  para realizar estudos para a 

implantação de faixa extrudada na Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura Km 73. 

Inquiriu o senhor Presidente: Em discussão e votação única, aqueles que foram a favor 

permaneçam sentados. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA 4. Requerimento nº 112/2017, requer ao 

Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal Jarbas Ezequiel Aguiar, que interceda junto 

ao departamento competente para que sejam tomadas as devidas providências quanto a 

iluminação pública em toda a extensão da Estrada Santa Catarina. Inquiriu o senhor 

Presidente: Em discussão e votação única, aqueles que foram a favor permaneçam 

sentados. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE 

ALMEIDA SILVA 5. Requerimento nº 113/2017, requer ao Excelentíssimo senhor 

Prefeito Municipal Jarbas Ezequiel Aguiar, que interceda junto ao departamento 

competente para  que sejam tomadas as devidas providências quanto manutenção da 

Estrada do Sargento. Inquiriu o senhor Presidente: Em discussão e votação única, 

aqueles que foram a favor permaneçam sentados. APROVADO. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR REINALDO PEREIRA JUNIOR 6. Requerimento nº 

114/2017, requer ao Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal Jarbas Ezequiel Aguiar, 

que interceda junto ao departamento competente para que sejam tomadas as devidas 

providências os postes de madeira ser substituídos pelo poste padrão no cruzamento da 

Rua José Sérvulo da Costa com a Rua José Paula Martins. Inquiriu o senhor Presidente: 

Em discussão e votação única, aqueles que foram a favor permaneçam sentados. 

APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR EDUARDO MELO 7. 

Requerimento nº 115/2017, requer ao Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal Jarbas 

Ezequiel Aguiar, que interceda junto ao departamento competente para que sejam 

tomadas as devidas providências para que sejam afixadas placas setoriais padronizadas 

para identificação de bairros, órgãos públicos, locais turísticos da cidade facilitando a 

compreensão por busca de endereços. Inquiriu o senhor Presidente: Em discussão e 

votação única, aqueles que foram a favor permaneçam sentados. APROVADO. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA 

MELO 8. Requerimento nº 116/2017, requer ao senhor Deputado Federal Marcio 

Alvino para que intensifique estudos para compensação referente a frente parlamentar 

mista dos municípios produtores de água.  Inquiriu o senhor Presidente: Em discussão e 

votação única, aqueles que foram a favor permaneçam sentados. APROVADO. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR SÉRGIO DE PAULA FRANCO 9. Projeto 

de Lei nº 015/2017, dispõe sobre as condições de acessibilidade no município de 

Biritiba Mirim e dá outras providências. DELIBERADO. Vereador Jorge pede um 

aparte: com relação ao Projeto de Lei nº 015/2017 de autoria do Vereador Sérgio de 



Paula, parabéns. Na verdade não só no nosso município, mas, todos os municípios 

deveriam ter um Projeto dessa natureza. Parabéns. Vereador Fernando pede um 

aparte: pela presente propositura nobre vereador, este vereador tem trabalhado 

incansavelmente e principalmente na questão de acessibilidade dos deficientes físicos, 

idosos, gestantes, um trabalho que a gente vem fazendo junto, e um trabalho que Vossa 

Excelência apresentou um trabalho de grande valia; grande oportunidade para que 

órgãos competentes coloquem em prática este Projeto. Não adianta nós fazermos o 

Projeto, mas não ser executado, então, que o Poder Executivo dê bastante atenção a este 

Projeto que é um Projeto como eu digo, de suma importância para nosso município, 

então, meus parabéns. Vereador Marcelo fala: ao nobre Vereador autor do Projeto 

Sérgio, meus parabéns que eu já dei na deliberação essa preocupação para Vossa 

Excelência e dar prosseguimento a votação ao Projeto de lei nº 015/2017- 

APROVADO. Senhor Presidente solicita que o Primeiro Secretário faça chamada dos 

oradores inscritos para o uso da Tribuna. Primeiro orador Vereador Jorge que 

cumprimenta a todos e diz: Senhor Presidente eu tenho dois tópicos hoje, com respeito 

ao IPTU. Na verdade esse carnezinho de IPTU não é brincadeira, é uma falta de respeito 

enorme com a população de contribuinte; faço um comparativo senhor Presidente como 

fosse uma rifa do primeiro ano primário; é inaceitável que uma prefeitura embora 

pequeno porte, mas que não tenha respeito pela população. É realmente humilhante 

realmente receber um IPTU dessa natureza e hoje contribuímos com o IPTU que hoje 

não é barato, o meu, por exemplo, quatrocentos reais e recebemos um carnezinho; eu 

não sei se posso dizer isso de carne parece que foi mimeografado da tempo do 

dinossauro, realmente é lamentável; e fora isso temos que recolher o IPTU no Correio, 

um absurdo. Se fosse em algum banco, tudo bem; poderia ser recolhido pela internet, ou 

nas Casa Lotéricas, mas, tão somente no Correio eu acho lamentável. A fila enorme, 

idosos, portadores de deficiência, gestantes estão lá na fila. Eu acho um absurdo, não sei 

por que, as outras gestões, não querendo ser saudosista; nós temos que citar isso senhor 

Presidente, recolher só no Correio, uma fila quilométrica; na sexta feira ouvi 

comentários que me taxaram de tudo quanto foi nome com respeito a isso. Imagino nós 

que somos supostamente oposição que eu não acredito isso, e a situação também; ele 

está colocando a idoneidade e a falta de respeito com a Câmara, não é conosco, mas, 

toda a Câmara Municipal; além dessa desorganização em distribuir o carne que é 

também um agravante. Isso que eu queria dizer senhor Presidente; com respeito ao 

Requerimento da Associação da Vila Operária, na última Sessão eu fiz um 

Requerimento principalmente para a Rua Princesa Isabel se não me engano; solicitei 

não só a Polícia Militar como o Conselho Tutelar que fosse fazer uma visita por que 

realmente há denúncias sérias com respeito a isso, vandalismo inclusive, consumo de 

bebida alcoólica para adolescentes também. Vereador Fernando pede um aparte: com 

questão ao IPTU Vereador Jorge Mishima, eu não tive a oportunidade de ver o carne 

que foi elaborado; até nos anos anteriores era encaminhado para gráfica ou a uma 

instituição bancaria que encaminhava para a gráfica que era para produzir. A última 

questão que eu questionei a questão do IPTU, do vencimento inclusive, o próprio 

vereador também de que seria prorrogado o prazo; porém o Prefeito vinculou a 

prorrogação do prazo após as dezesseis horas onde as pessoas já estavam na fila, 

passando um tremendo sufoco lascado. Nós entendemos que houve por ordem 

burocrática porque o Prefeito fez um chamamento público na qual não compareceu 



nenhuma instituição bancária, e fez um acordo com o Correio para o Correio entregar e 

receber, um convênio, as pressas para receber e entregar. O Correio não só não entregou 

que para receber, se quer teve estrutura para receber. Lamentável essa questão do IPTU 

no nosso município. Obrigado Vereador. Retomando a palavra Vereador Jorge diz: eu 

gostaria de falar sobre o Estatuto do Magistério. Ano passado a prefeitura mandou um 

estatuto e nós tivemos audiência pública com grande participação inclusive do professor 

Jarbas que cobrava a imediata aprovação deste projeto, participou ativamente. Nós 

tínhamos aqui como Presidente o Fábio Faquim o terceiro membro Ziza e eu como 

Relator. Mas havia alguma inconstitucionalidade e uns pontos que onerava demais a 

prefeitura; nós remetemos esse estatuto para apreciação do nosso advogado da Câmara e 

infelizmente temos que dizer, também não teve retorno. Mas como nosso professor 

Jarbas, Prefeito do nosso município que fez parte desse estatuto; eu acho incoerente ele 

não mandar esse estatuto eu me sinto cobrado, embora como é outra gestão com certeza 

será nomeada outra Comissão, mas, eu estranho essa atitude. É fácil jogar pedras não é, 

difícil é acolhê-las e isso é lamentável; e no fim, não gosto de falar quando a,pessoa não 

está presente; o Secretário Clóvis, fiz algumas perguntas, alias, solicitei alguns 

encaminhamentos médicos para ele e acho ainda que ele é meu amigo, talvez não tenha 

essa autonomia para tanto, ele falou: olha eu vou te dar uma resposta amanhã. Eu 

acreditei embora não perguntasse qual o dia seria o amanhã. Então até hoje estou 

aguardando. Eu gostaria de falar pessoalmente com ele, mas eu não tive essa 

oportunidade ainda. Muito obrigado, boa tarde a todos. Próximo orador par uso da 

Tribuna, Vereador Luis dos Passos cumprimenta a todos e diz: com relação ao IPTU é 

sabido por todos que todo final de dezembro na segunda quinzena o prefeito em gestão 

faz o convênio com os bancos. Todos vocês sabem disso, e acabou que o prefeito 

anterior não fez o convênio o que dificultou como o Vereador comentou foi o que faltou 

para o Prefeito atual finalizar isso ai. Quanto ao carne atual mal, acho que nem deve ser 

comentado  a respeito do Correio que mandou um carnezinho muito mal feito, acho que 

o Correio deveria ter um pouco mais de compromisso com a sociedade, não é só a 

Prefeitura,mas o Correio leva esse mérito da elaboração da má qualidade do carne. 

Acredito que no próximo ano o IPTU virá muito bem elaborado; como em IPTU 

passados ai a gente sabe muito bem, dizia-se lá que você deve transferir seu veículo para 

Biritiba para que a arrecadação venha para o município e como é sabido alguns que são 

ligados a meios políticos tem seus veículos registrados em outras cidades, mas não vem 

ao caso agora aqui. Só para pautar isso ai, senhor Fernando, com relação a prorrogação 

do prazo ele tornou público dia 28 o senhor sabe disto, prorrogando até dia 10; ainda a 

pessoa podia retirar a segunda via na Prefeitura e também on line para efetuar o 

pagamento, com certeza muitas pessoas tiraram, nem todos foram lá no Correio para 

pagar ; acho que nem todos pagam a vista, pagam parcelado e acho que a primeira 

parcela deveria ser (...) então acho quer o prazo foi dado primeiro tornou público e fez 

de novo e se comprometeu até prorrogar novamente , que isso não aconteça, é 

desconfortável, é desconfortável. Em relação de ter sido só o Correio, foi a única 

entidade que aceitou em receber o IPTU até porque o prefeito poderia até confeccionar 

o carne, mas eles não tinham o poder de receber o tal valor, tinha  que ser bancário que 

ser com código bancário e todo mundo sabe disso. Por enquanto é só. Vereador 

Fernando pede um aparte: eu acho que foi válida a prorrogação que o senhor Prefeito 

fez foi coerente da parte dele, tanto é que eu até elogiei, tanto que eu coloquei na 



Tribuna aqui que poderia ter o bom senso e assim foi feito. O que eu acho é que foi feito 

no dia 10, que ainda dava tempo hábil, porém, foi feito a publicação desse Ato do 

Prefeito foi feito nos últimos momentos. Uma crítica construtiva no sentido de estar 

havendo essa questão, vamos antecipar. Agradeço. Vereador Luis diz: Ele não poderia 

ter sido prorrogado porque tinha um tempo em aberto, ele só prorrogaria depois que 

houvesse vencido o próximo prazo, como encerrou dia 10. Próximo orador inscrito, 

Vereador Robério cumprimenta a todos e diz: eu venho hoje aqui com uma tremenda 

indignação, principalmente o que a gente vive hoje no Brasil com relação ai ao Lava 

Jato, que é um prejuízo fora de série que faz com que os municípios acabam ficando 

com menos arrecadação; dinheiro hoje de propina que infelizmente tem, que acaba 

deixando de pagar um profissional melhor, profissional esse que estuda, faz lá sua pós-

graduação;principalmente na Saúde e na Educação; onde na Saúde falta médico em 

todos os municípios e não digo só Biritiba Mirim, mas, também os outros municípios 

acaba não tendo condições de fazer uma contratação que o município mereça. Hoje 

temos professores, que também é Educação, que tem o salário muito baixo onde deveria 

ser melhor. São esses professores que educam nossos filhos e que vão educar os nossos 

netos. Então eu estou muito triste, estou indignado com tudo isso que vem acontecendo. 

Infelizmente Biritiba Mirim não tá diferente não gente; eu venho acompanhando com 

pedidos de informações que a gente não tem como até mesmo o nobre vereador acabou 

de citar agora que diante desta Tribuna que todos vocês ouviram, transferiu os veículos 

de outro município para nosso município, para que isso, para melhor arrecadação. Ele 

está certo, parabéns por pensar dessa forma nobre vereador. Só que por outro lado 

também, como que eu vou cobrar para transferir um veículo que é de São Paulo, que é 

de Mogi das Cruzes sendo que esse veículo é de propriedade daquela pessoa sendo que 

tem coisas piores acontecendo dentro do município e que são poucos que estão vendo 

isso. Hoje eu posso dizer, graças a Deus sim, por estar num grupo de sete, eu agradeço 

Presidente por me acolher nesse grupo por que eu estou satisfeito. Eu estou satisfeito 

por que o Prefeito não nos atende, achou melhor não atender, e, o pessoal da base dele 

fala que não é horário e que ele vai ter tempo para isso. Eu estou esperando ansioso esse 

tempo para que ele possa nos atender por que atender um vereador que se diz oposição é 

atender o povo de Biritiba e é exatamente por esse motivo que eu fui eleito. Não para eu 

ser um vereador, na realidade para ser um prestador de serviço para a comunidade; eu 

acho que deveria ser o certo para todos nós. Por diversos Requerimentos que eu mandei 

para o Executivo tive resposta sim de dois, infelizmente duas respostas que eu tive que 

não foi nos contentos; com certeza que os próprios vereadores da base do prefeito vem 

sofrendo com essa atitude do Executivo. Existem bairros do nosso município, afastados, 

bairros estes como Castelano, Nirvana, Santa Catarina, são os bairros que precisam; eu 

fiz Requerimento, para o Castelano, Rio Acima, não só para que não ficasse 

abandonado lá, com muitos buracos trazendo mais despesa para os moradores do bairro 

que tem que sair de dentro do bairro para fazer seus afazeres no centro da cidade. Então 

estou aqui sim revoltado porque eu vejo o Eduardo Melo assim como vejo Luis Passos, 

Paulinho da Julio, professor Sérgio, Reinaldinho o Juka (Juniel), eles também se 

preocupam. Então eu gostaria de fazer um apelo para vocês, vocês que são da base do 

prefeito, vocês que tem o respaldo do Executivo, eu peço que você por favor tirem as 

vendas dos olhos eu sei que vocês cobram dele. Procurem também enxergar o que está 

acontecendo dentro do nosso município por que não é possível que só sete que enxerga; 



não é possível que eu saí sexta sábado e domingo para fazer visita nos bairros e as 

maiorias dos bairros estão revoltados. Então gente, vamos nos reunir, os treze  e parar 

com esse negócio de sete contra seis por que do mesmo jeito que eu fui eleito pelo 

povo, vocês também foram eleitos pelo povo. Então vamos fazer com que o povo fique 

contente com a gente; o povo ficando contente com a gente eu tenho certeza que nós 

vamos fazer um excelente trabalho e tenho certeza que todos nós vamos ficar contentes. 

Por que eu aprendi uma coisa, quatro anos passam muito rápido, passa rápido demais, e 

digo mais, não concordo, voes vão lá no pátio, vão e verão, tem ônibus parado lá, para o 

quê que é esse ônibus? É uma locação de um ônibus, locação de vans, locação de 

veículos de passeios; nunca teve isso aqui no nosso município, a frota que tinha foi se 

deteriorando só que vinha arrumando. Nós não estamos assando por uma crise 

financeira? Já estive aqui com esses sete vereadores que também não concordam com 

isso, pelo ao menos foi o que falaram para mim; são sete vereadores, porque só tem sis 

vereadores concordando com oitocentos mil reais? Se for fazer a conta dá mais de um 

milhão e setecentos mil reais com próprio documento público que tem aqui. Então 

gente, será que o povo tá vendo, sete vereadores estão vendo, o prefeito não está vendo 

que isso está errado, não só pelo fato de estar contratando uma empresa de Ferraz, não 

estou falando que o prefeito está errado neste sentido, pelo certo tem que ser feita uma 

licitação, não sei se foi feita. Vereador Fernando pede um aparte:se vinculou nas redes 

sociais o extrato com a inexigibilidade da aquisição de medicamento, a contratação da 

empresa e fizeram um destaque como se fosse inexigibilidade; houve o pregão, o pregão 

02 ou 03 se não me engano, eu não tenho agora em mãos mas tenho a cópia da minuta 

do contrato; foi realizada essa licitação da qual essa empresa foi vencedora no valor de 

setecentos e oitenta mil reais. Como também este vereador está sendo questionado, na 

próxima Sessão estaremos entrando com a solicitação requerendo cópia integral do 

processo de capa a capa para analisarmos com calma todo esse quesito. Obrigado. 

Retornando a palavra Vereador Robério: então como vocês podem ver, eu não estou 

errado. É preciso sim de uma licitação e de uma contratação, independente se ele fez a 

licitação ou se ele fez a contratação e ele está certo? Para quê que é esse ônibus se eu 

não me engano de 48 lugares, pra quê que é gente? Será que todo mundo não está vendo 

que isso é jogar dinheiro fora, é dinheiro jogado no ralo; a gente vem de uma “Lava 

Jato” depois vem passando o facão em todos os municípios, é melhor vocês entenderem 

assim e porque que a gente tem que aceitar isso; porque que a gente tem que ser 

conivente, a gente não, eu não sou, eu tenho certeza que esses sete vereadores também 

não são. Então nobre Vereador Fernando nós temos que pedir uma solicitação de 

informação por que não é possível que só eu que estou sendo cobrado dentro desse 

município com pouco mais de trinta mil habitantes; eu acredito que outros vereadores 

também até mesmo os da base do governo, tem pessoas boas aqui, a gente tem vários 

exemplos aqui. Tem aqui o nobre vereador Eduardo Melo que está querendo decolar, 

assim como vocês também; todos aqui querem fazer um bom trabalho, mas de que 

forma vamos fazer trabalho sendo que tem muitos aqui com venda tapando os olhos; 

vamos tirar essa venda e vamos trabalhar juntos para o bem do nosso município; eu 

acredito que nós fomos eleitos, novamente vou falar, não estou sendo repetitivo não, é 

só para ficar bem gravado; nós fomos eleitos para trabalhar pelo povo e por isso mesmo 

que me sinto como agente prestativo de serviço comunitário, vocês entenderam? Na 

Sessão passada só não me recordo, se foi o professor Sérgio ou foi nobre Vereador Luis 



Passos que fez um comentário sobre aquele caminhão para poder fazer a troca de 

lâmpadas, eu acredito que foi nobre Vereador Luis Passos se não me falhe a memória – 

o Vereador Sérgio; então ele fez uma colocação assim: A prefeitura está trabalhando 

para que possa atender todos os bairros, inclusive a prefeitura pretende trocar os braços 

do centro da cidade para colocar nos bairros mais afastados e fazer a ampliação, é isso 

mesmo? Vereador Sérgio diz: essa colocação foi do Luis. Vereador Robério 

pergunta: porque que a gente vai tirar braços que o valor é o mesmo do centro da cidade 

para colocar aqueles usados nos bairros mais afastados? Eu queria saber, eu queria 

entender isso ai sendo que se vai comprar material novo e vai colocar no centro da 

cidade que já é uma área central que já está funcionando, por que não fazer a compra, 

atender os bairros mais afastados? Eu não tenha nada contra os bairros afastados, eu 

pedi iluminação pública não é por que eu moro no bairro do Nirvana não; eu pedi para o 

Rio Acima e também para o Castelano. Então porque essa diferença de colocar esse 

material mais novo que vai comprar e colocar na área central e não nos bairros mais 

afastados? Não está vendo que só vai ter mais mão de obra, tira um e coloca o outro, 

esse aqui que a gente tirou leva lá para os bairros mais afastados. Vereador Lourival 

pede um aparte: è como o senhor falou, tirar esses braços e levar para outro lugar fica 

mais caro a mão de obra, tirar o que já existe e colocar os novos, hoje poderíamos ter 

uma mão de obra só colocando esses braços nos bairros só; apenas trocar lâmpadas, 

tudo bem, diminui os custos das lâmpadas e pronto, isso seria mais em conta, trocar 

lâmpadas e colocar os braços em outro bairro que está faltando. Obrigado. Vereador 

Fernando pede um aparte: pelo o que entendi na colocação que foi exposta na Sessão 

passada, é que essas lâmpadas que viriam para o centro seriam as lâmpadas de “Led”, 

substituídas pelas de “Led”, e essas do centro que não são “Led” iriam para os bairros; 

não sei se procede a essa informação. Porque não colocar “Led” nos bairros? Só este o 

questionamento, obrigado. Retornando a palavra com Vereador Robério: sim nobre 

Vereador, é isso que estou falando, entende-se que seja o braço ou a lâmpada já que 

comprou vai para os bairros mais afastados; a região central já está funcionando e outra 

coisa, queimou uma lâmpada tem o caminhão cesto, vai lá e troca. Não é possível que 

não tenha o dinheiro para comprar as lâmpadas e os braços; faz um investimento que eu 

acredito que no momento não seja cabível para nosso município. Para finalizar, o que 

me deixou indignado foi o lixão, eu acredito que já está sendo resolvido, mas eu fui lá 

ao lixão do Birro de Santa Catarina e realmente é um absurdo. Tomar providências o 

mais rápido possível. Muito obrigado a todos. Próximo orador inscrito, Vereador 

Sérgio que cumprimenta a todos e diz: gostaria hoje de fazer um agradecimento a todos 

os vereadores, nós falamos em nome de treze vereadores; pela aprovação do Projeto de 

Acessibilidade. Nós vimos que a muito tempo têm as Leis Federais, Leis Estaduais, 

tínhamos uma Lei Municipal que falava sobre Acessibilidade no entanto, isso há vários 

anos, não estou aqui citando uma administração mas a todas as outras que vieram no 

passado não houve a preocupação com nosso portadores de deficiência com aqueles que 

tem baixa mobilidade, muitas vezes com uma sequela de um AVC anda com 

dificuldade; tem dificuldade visual e as nossas ruas não são rebaixadas. Foi por isso que 

a gente entrou com esse pedido. Para favorecer os nossos cadeirantes, favorecer nossos 

idosos, nossas crianças; então, esse projeto pede para que no máximo a cada 200m tenha 

uma guia rebaixada no padrão, não fazer qualquer rebaixamento dizendo que tem 

rebaixamento. Um padrão para uma cadeira, mesmo que usuário esteja sozinho ele 



consiga passar pela calçada, onde temos calçadas deterioradas, que a Prefeitura 

Municipal tome as devidas providências e que os locatários, os proprietários ajustem, 

melhorem a qualidade de nossas calçadas. Nossa preocupação é justamente em atender 

a toda população; quando a gente fala toda a população a gente fala daquele que já tem 

dificuldade na locomoção. A gente está preservando no que diz a Constituição o direto 

de ir e vir, e nosso cadeirante tem o direito de entrar no comércio que ele quiser na 

cidade; só que ele não tem condições hoje porque ele não pode subir degrau, ele não 

tem como adentrar um comércio seja ele aqui no centro da cidade ou em qualquer bairro 

por que temos calçadas tudo irregular sem condições para isso. Então, é 

responsabilidade da Prefeitura rebaixar as guias e responsabilidade do proprietário ou 

do locatário fazer adequação na entrada de seu estabelecimento, por que queremos que 

todos tenham o acesso ao estabelecimento que deseja entrar. Que possa transitar pelas 

calçadas sem correr riscos, muitas vezes ao transitar pela calçada você tem que sair pela 

via correndo o risco até de atropelamento por que as calçadas estão irregulares. Então a 

gente quer trabalhar justamente preservando a qualidade para essas pessoas. No mais 

muito obrigado a todos, pela participação nesse Projeto e com certeza a gente vai pedir 

sim para o Prefeito aprovar e tornar essa Lei eficaz. Vereador Leonardo pede um 

aparte: gostaria de parabenizar o Vereador (o restante inaudível). Retornando 

Vereador Sérgio: eu agradeço a todos pelo empenho. Não havendo mais oradores 

inscritos, o Presidente diz: gostaria só de comunicar os nobres Vereadores que a gente 

está fazendo uma Comissão que é para a apreciação da devolução dos veículos dos que 

não forem usáveis; para gente tomar uma atitude, colocar os que podem ser 

aproveitados pela outra Casa; a gente vai contar com três membros do Legislativo e dois 

funcionários e criar a Comissão. Eu queria fazer o mais rapidamente possível por causa 

dos casos do uso que possam colocar eles de volta agora; haja vista que o orçamento já 

se encontra também o projeto da reforma e ampliação da Câmara já está pronto para ser 

protocolado, já estamos pagando as taxas; peço para a base do Prefeito para que possa 

intervir para que possa liberar o mais breve possível que é questão de comodidade da 

Casa. Também gostaria de parabenizar mais uma vez o professor Sérgio pela autoria do 

Projeto de Lei e os demais vereadores pelos Requerimentos e Indicações e dizer que eu 

faço coro ao que o Vereador Jorge Mishima falou em relação a minha Indicação para 

aumentar o (...) eu soube que houve críticas por parte de algumas pessoas da 

administração de eu ter indicado que o Prefeito estudasse para reestruturar a referência 

do cargo de motorista. Mas a reestruturação do nível 8 para o nível 9 é apenas para uma 

questão de piso salarial. A gente acha que o motorista municipal deve ganhar um pouco 

mais do que ele ganha hoje. Vão dizer: ah porque o vereador não fez na gestão passada? 

Eu fiz, quero que vocês saibam que eu fiz; assim como lutei pela sexta parte que hoje 

funcionários com mais de vinte anos recebem e não pensem vocês que é pouco dinheiro 

que impactam a folha não, hoje chega a quase cem mil reais mensais. Então eu fiz, e 

tudo aquilo que for voltado pelo funcionário público seja ele professor, capacitação, a 

melhor remuneração, pro labore, vou pautar aqui para vocês, plano de carreira a gente 

já vou fazer aqui para a próxima Sessão o Requerimento para o Plano de Carreira seja 

implantado porque ele foi aprovado, mas ele não foi executado. Então, tudo o que for 

para o funcionário público aumentar eu vou fazer sim. Fala-se que não tem grana que 

tenha então parcimônia, veja com zelo as locações, paga-se melhor o funcionário 

público; outra questão também fui convidar três funcionários públicos para homenagear  



oh Jorge; não vou nem citar porque a tristeza deles de não querer aceitar com medo de 

ser lembrado pelo Presidente dessa Casa a homenagem. Olha Presidente gostei de ser 

lembrado pelo senhor, mas sabe como é que é, estou trabalhando lá é muito triste. Tem 

funcionário público que falou; eu me sinto triste hoje a gente trabalha e vai para casa, é 

funcionário que trabalha a quase trinta anos Jorge, não é justo; a gente tinha que estar 

feliz, a gente tinha que estar na Praça sem vergonha de estar numa lanchonete como 

estivemos no começo da gestão, conversando, batendo um papo era assim que a gente 

tinha que proceder; está feliz por estar andando na Praça, andando de cabeça erguida, eu 

me mantenho mas sou cobrado sim; eu não vou desamparar os companheiros que me 

colocaram como Presidente e nem o povo que me elegeu e nem o povo que mora na 

cidade. Então eu gostaria sim, gostaria de deixar tranquilos os funcionários públicos, 

aqueles que sofrerem retaliação ou qualquer outra coisa que procurasse a gente aqui 

para estar tratando desse assunto. É uma pena viu Jorge, eu vou ter que pedir até para 

substituir os três homenageados que por merecimento queriam, mas na hora que eu 

falei, falaram: olha Marcelo melhor eu não aparecer. Fico pensando que eu é que sou 

bandido; não quer aparecer por ser da administração pública; pessoa simples que eu ia 

homenagear que merece que a gente vê ali todos os dias trabalhando, então eu fico triste 

com isso daí. Eu acho que a gente tinha que estar mais alegres, tinha que estar com os 

ânimos mais tranquilos, mas a gente tem que estar principalmente com a cabeça erguida 

e estar fazendo a coisa certa. Como o Robério disse, me faço par a ele, não é possível 

que só a gente esteja sendo cobrado e todo mundo cobrando um outro cenário que não o 

que a gente vê. Quero dizer a todos que a gente está pedindo as informações, as 

Portarias estaremos sim fazendo a prestação nosso trabalho como vereador que é 

fiscalizar e legislar para vocês; sem ser oportunista com o devido respeito, mas também 

sem prevaricar ou se furtar de agir daquilo que valor do vereador e acredito que mesmo 

os da base vão se furtar. Acho que a relação dos treze aqui tem que ser harmônica, em 

paz, defendam os interesses que houver, mas que aqui a gente tem que defender 

primeiramente os interesses da população. Muito obrigado e gostaria de agradecer a 

presença ao ex-funcionário desta casa, meu irmão, o Kiko que hoje trabalha no Garra, é 

uma honra tê-lo como irmão e ex funcionário desta Casa viu Kiko. Quero também 

agradecer a participação maciça da população e da imprensa. A gente aqui, como o 

professor Sérgio apresentou o Projeto e foi aprovado unanimemente, que a gente seja 

unanimemente ser aprovado viu Sérgio, bem como as coisas aqui sabe; tenho certeza 

que todos aqui tem caráter Reinaldo, Juka, vocês não vão estar olhando para as coisas 

que forem certas entendeu. Vamos parar com essa segmentação na Casa aqui, vamos 

pautar pela prosperidade e pela melhoria sabe; vamos procurar agir. Boa semana a todos 

fiquem com Deus. Concluindo os trabalhos, o senhor Presidente declara encerrada a 

presente sessão. De tudo o que, para constar foi preparada esta Ata pela Secretaria da 

Câmara Municipal, a qual lida e achada conforme, vai devidamente assinada. Biritiba 

Mirim, 17 de abril de 2017. 
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